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In spiritul practicii democratice care s-a încetățenit în ultimii ani de 
a consulta masele largi ale oamenilor muncii asupra problemelor funda
mentale ale politicii partidului și statului, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a elaborat prezentele Teze pentru Congresul al X-lea 
care urmează să fie dezbătute în adunări și conferințe de partid, în presă, 
în cadrul organizațiilor de masă și obștești, cu masele largi ale populației. 
Membrii de partid, toți oamenii muncii vor avea astfel posibilitatea să-și 
spună părerea cu privire la activitatea partidului, la programul său de vi
itor, să contribuie la stabilirea liniilor directoare ale dezvoltării țării în 
anii următori.

(Din Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist
• . Român pentru Congresul al X-lea al partidului)

E Z E L E

X-lH al
Congresul al X-lea al Partidului Comunist Ro

mân va analiza activitatea desfășurată de Comi
tetul Central, de întregul partid, de poporul nostru 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX- 
lea in domeniul economiei, științei, culturii, per
fecționării vieții social-politice. va dezbate și a- 
dopta Directivele privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării e- 
conomiei naționale pe perioada 197G—1980, a a 
stabili programul activității partidului pentru a- 
sigurarea în continuare a progresului multilate
ral al societății noastre socialiste.

In spiritul practicii democratice care s-a în
cetățenit în ultimii ani de a consulta masele largi 
ale oamenilor muncii asupra problemelor funda
mentale ale politicii partidului și statului, Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român 
a elaborat prezentele Teze pentru Congre
sul al X-lea care urmează să fie dezbă
tute in adunări și conferințe de partid, 
in presă, in cadrul organizațiilor de masă și ob
ștești. cu masele largi ale populației. Membrii de 
partid, toți oamenii muncii vor avea astfel posi
bilitatea să-și spună părerea cu privire la acti
vitatea partidului, la programul său de viitor, să 
contribuie la stabilirea liniilor directoare ale dez
voltării țării in anii următori. Delegații la con
gres. exercitînd mandatul organizațiilor de partid 
din care fac parte, vor putea exprima opinia 
membrilor de partid pe care-i reprezintă, a tutu
ror muncitorilor, țăranilor și intelectualilor — 
indiferent de naționalitate — din țara noastră, 
asupra problemelor supuse dezbaterilor. Astfel 
programul, hotărîrile pe care le va adopta Con
gresul al X-lea vor fi cu adevărat emanația voinței 
și gîndirii colective a partidului, a poporului, a 
întregii noastre societăți

Congresul al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân are loc in anul jubiliar al celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României de sub jugul fas
cist — eveniment crucial în istoria patriei — cu 
prilejul căruia poporul nostru va face bilanțul 
marilor înfăptuiri dobindite pe drumul socialis
mului.

Marea sărbătoare națională a eliberării țării 
readuce în memoria tuturor oamenilor muncii 
evenimentele glorioase petrecute cu douăzeci și 
cinci de ani in urmă. Unind pe aceeași platfor
mă toate forțele revoluționare, patriotice și de
mo, •• atice naționale, dînd curs puternicului cu
rent antifascist din rindul poporului. Partidul 
Comunist Român, în colaborare cu celelalte forțe 
politice, a organizat și condus insurecția armată 
de Ia 23 August 194-1, care a dus la ieșirea Româ
niei din războiul antisovietic, la răsturnarea re
gimului antonescian. la alăturarea țării noastre 
coaliției antifasciste în lupta pentru eliberarea pa
triei și zdrobirea Germaniei hitleriste.

Poporul român a participat la războiul anti
fascist cu întregul său potențial militar și mate
rial. Alături de armata sovietică, armata română 
a luptat cu vitejie pentru alungarea armatelor 
germane de pe întregul teritoriu al patriei, pînă 
la lichidarea totală a rezistenței Germaniei hitle
riste. pecetluindu-se astfel prietenia trainică dintre 
Cele două popoare.

O contribuție hotăritoare la infringerea fascis
mului. la salvarea omenirii de pericolul robiei

Progresul continuu al economiei naționale, 
preocupare centrală a partidului

Continuind opera de construire a societății so
cialiste in patria noastră, in ultimii patru ani efor
turile principale ale partidului și statului, ale în
tregului popor au fost îndreptate spre înfăptuirea 
sarcinilor Congresului al IX-lea, cu privire la dez
voltarea economiei naționale.

Bilanțul activității economice, cu un an și ju
mătate înainte de încheierea cincinalului, este po
zitiv. Directivele Congresului al IX-Iea al parti
dului cu privire la dezvoltarea economiei națio
nale în perioada 1966—1970 și Directivele cu pri
vire la valorificarea surselor energetice și elec
trificarea țării in anii 1966—1975 se îndeplinesc 
cu succes.

In toate ramurile industriei, îndeosebi in indus
tria energetică, chimie și construcții de mașini, se 
înregistrează sporuri însemnate de producție. In
dustria socialistă calorifică mai bine resursele ță
rii, realizează o producție mai complexă, la un 

naziste, la eliberarea totală a țării noastre a avut 
Uniunea Sovietică, care a purtat pe umerii săi 
greul celui de-al doilea război mondial.

Un rol important în înfrîngerea fascismului 
l-au avut ostașii celorlalte țări aliate, lupta eroi
că dusă de popoarele cotropite, în frunte cu parti
dele comuniste, pentru alungarea trupelor nazis
te invadatoare.

Partidul nostru, întregul popor român, 
vor păstra neștearsă amintirea ostașilor români 
și sovietici care s-au jertfit în războiul împotriva 
fascismului, a tuturor celor care au luptat pentru 
apărarea libertății și independenței patriei, pen
tru înfrîngerea imperialismului german care ame
nința însuși progresul și civilizația umană.

Zdrobirea fascismului în cel de-al doilea răz
boi mondial a dovedit încă o dată că nu există pe 
lume forțe în stare să înăbușe voința de liber
tate a omenirii, să îngenunche popoarele, hotărî* 
te să-și apere dreptul sfînt de a trăi neatârnate, 
corespunzător voinței și aspirațiilor lor supreme.

Acest sfert de veac a marcat cele mai profunde 
transformări social-politice din istoria societății 
românești. împlinirea idealurilor de libertate na
țională și socială, de bunăstare materială și spi
rituală a maselor. A fost pentru totdeauna abo
lită exploatarea omului de către om. au fost li
chidate clasele exploatatoare; socialismul a trium
fat definitiv pe pămintul patriei noastre. Sub con
ducerea partidului, poporul român a făurit o eco
nomie puternică, prosperă, a asigurat avîntul ne
stăvilit al forțelor de producție, înfăptuind po
litica de industrializare socialistă, de dezvoltare 
și modernizare a agriculturii, de ridicare a nive
lului de viață al tuturor cetățenilor patriei.

în anul 1968 producția globală industrială a ță
rii noastre a crescut față de 1938 de 14 ori. nive
lul producției agricole a sporit de 1,6 ori, iar 
venitul național s-a ridicat de peste 5 ori. Sa
lariul real s-a mărit de aproape două ori și ju
mătate. De la preluarea de către clasa munci
toare in alianță cu țărănimea muncitoare a prin
cipalelor mijloace de producție și pînă în prezent, 
statul a înfăptuit un vast program de investiții 
pentru dezvoltarea accelerată a economici. Au 
fost cheltuite, totodată, fonduri însemnate pentru 
nevoile sociale, pentru lărgirea bazei materiale 
a învățămîntului, a ocrotirii sănătății, științei și 
culturii, asigurîndu-se ca toate aceste elemente ale 
civilizației socialiste să devină bun al maselor 
largi ale poporului. în condițiile orînduirii so
cialiste, poporul nostru a dobîndit largi drepturi 
și libertăți democratice, posibilități nelimitate 
pentru afirmarea energiei și forței sale creatoare, 
faurindu-și, liber și stăpîn pe soarta sa. un viitor 
tot mai fericit.

O cucerire de seamă a regimului socialist a fost 
înfăptuirea pentru prima oară în istoria țării a 
deplinei egalități economice, sociale și politice 
dintre poporul român și naționalitățile conlo
cuitoare. a frăției lor in lupta pentru înflorirea 
patriei comune.

Toate marile succese obținute în aceste doua 
decenii și jumătate sînt rodul muncii eroice, 
pline de abnegație, a clasei muncitoare, a țărăni
mii și intelectualității, a întregului nostru popor, 
care a urmat cu încredere și devotament parti
dul comunist. In această operă grandioasă, clasa 
muncitoare și-îndeplinit cu cinste rolul istoric 
de clasă conducătoare a societății, dovedindu-și 

nivel tehnic și calitativ mai ridicat, cu o sporită 
eficiență economică.

Pe baza Directivelor Congresului al IX-lea, care 
au subliniat că agricultura reprezintă, în condițiile 
țării noastre, un factor de mare importanță pen
tru întreaga economie națională, au fost luate 
măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și organi
zării agriculturii de stal și cooperatiste și pentru 
întărirea bazei sale tclinico-materiale. Cu toate 
condițiile climatice nefavorabile din unii ani, pro
ducția agricolă a crescut, asigurind satisfacerea 
nevoilor economiei naționale.

In această perioadă s-a făcut un efort deosebit 
in domeniul investițiilor, ceea ce a asigurat dez
voltarea in ritm susținut a producției, ridicarea 
economică a unor noi zone și localități, atragerea 
unor însemnate forțe de muncă in producția in
dustrială.

Rezultatele dezvoltării economice se fructifică 
in creșterea venitului național, in ridicarea ni- 

pe deplin spiritul de sacrificiu, capacitatea și con
secvența revoluționară. Mersul neabătut al po
porului român pe calea socialismului, victoriile 
sale epocale in făurirea vieții noi demonstrează 
justețea liniei politice a partidului nostru, capa
citatea sa de a conduce procesul de transformare 
revoluționară a societății, aplicînd creator — la 
condițiile țării noastre — adevărurile generale ale 
marxism-leninismului.

O
în anii care au trecut de la Congresul al IX- 

lea, Comitetul Central al partidului a desfășurat 
o vastă activitate organizatorică, politică și ideo
logică pentru conducerea operei de edificare a 
socialismului, aplicînd creator principiile gene
rale ale marxism-leninismului la condițiile con
crete ale țării noastre. în scopul realizării progra
mului de dezvoltare a patriei, elaborat de Con
gresul al IX-lea, s-a înfăptuit o gamă largă de 
măsuri în economie, știință, cultură, invățămînt, 
în toate domeniile activității de partid și de stat, 
pentru perfecționarea organizării societății și ri
dicarea nivelulni de Ainnăstare a poporului, pen
tru dezvoltarea democrației socialiste, promovîn- 
du-se în toate sferele creației materiale și spiri
tuale un puternic suflu înnoitor.

Partidul și guvernul au înfăptuit cu consecven
ță linia politicii externe stabilite de Congres, au 
depus o amplă activitate internațională pentru 
afirmarea României ca detașament activ al luptei 
pentru socialism, pentru progres social și pace, 
pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor țării 
noastre cu statele socialiste, cu toate statele lumii.

Problemele majore alo activității interne și ex
terne a partidului au fost dezbătute în plenarele 
Comitetului Central, in consfătuirile cu specia
liști și oameni ai muncii'din diferite domenii, în 
întâlnirile conducerii de ipartid și de stat cu ce
tățeni din toate Județele i țării. Ele au format o- 
biectul dezbaterilor <și măsurilor adoptate de Con
ferința Națională a Partidului cu privire la per
fecționarea conducerii și planificării economiei 
naționale, a formelor și > metodelor de organizare 
și conducere a vieții sociale. Măsurile adoptate în 
această perioadă sînt rodul unor studii și cer
cetări laborioase, al< analizei multilaterale a solu
țiilor pentru promovarea noului și înlăturarea a 
ceea ce este perimat șiftfrînează mersul înainte, 
pentru fundamentarea științifică a conducerii so
cietății. O caracteristică >a modului în care sînt 
aplicate soluțiile și măsurile privind dezvoltarea 
societății noastre este experimentarea prealabilă, 
confruntarea lor cu realitatea, cu practica, cu ce
rințele obiective ale vieții. Spiritul și metodele 
de muncă încetățenite de partid In acești ani au 
creat un cadru favorabil desfășurării activității 
creatoare, constructive a poporului nostru, pre
mise pentru accelerarea progresului României so
cialiste.

Ceea ce caracterizează, dezvoltarea societății 
noastre în această perioadă este mersul continuu 
ascendent, puternicul dinamism al economiei, al 
întregii vieți social-politice. Au crescut și mai mult 
forța și coeziunea partidului nostru, unitatea sa 
de nezdruncinat în jurul Comitetului Central, 
s-au dezvoltat legăturile sale cu masele celor ce 
muncesc de la orașe și sate, s-a întărit rolul con
ducător al Partidului Comunist în toate comparti
mentele vieții economice, politice și social-cultu- 
rale.

velului de trai material și cultural al oamenilor 
muncii; se vor înfăptui sarcinile înscrise în Direc
tivele Congresului al IX-lea privind mărirea veni
turilor reale ale populației.

Trebuie în același timp arătat că in diferite 
domenii ale construcției socialiste se mențin unele 
neajunsuri și rămineri în urmă. In industrie, de 
pildă, realizările din unele sectoare sini sub pre
vederile cincinalului: cheltuielile materiale de pro
ducție sini încă ridicate; intrarea in producție și 
atingerea parametrilor proiectați la multe obiective 
se fac cu mari întârzieri. Sint, de asemenea, nea
junsuri in organizarea muncii în agricultură, in 
productivitatea și eficiența acestei ramuri econo
mice. Cu toate realizările obținute, lipsuri se ma
nifestă și în comerț și cooperație, in transporturi, 
in deservirea publică și gospodărirea comunală, in 
cercetarea științifică, in invățămînt, ocrotirea sănă
tății și alte domenii.

Este necesar, de asemenea, să menționăm că se 

mai manifestă încă o serjg de deficiențe in acti
vitatea organelor de partid și de stat, în munca 
lor de conducere și organizare a economiei și vieții 
Sociale, în combaterea și înlăturarea fenomenelor 
de birocratism, superficialitate, ineficiență, în con
trolul îndeplinirii riguroase a hotărîrilor.

Pentru a duce mai departe procesul de edifi
care a socialismului, de înflorire multilaterală a 
patriei, partidul va pune și în viitor în centrul 
activității sale dezvoltarea economiei naționale, a 
forțelor de producție — temelia trainică a ridi
cării bunăstării materiale și spirituale a poporu
lui, condiția hotăritoare a asigurării independen
ței și suveranității de stat, a propășirii societății 
noastre. Comitetul Central a elaborat proiectul .Di
rectivelor Congresului al X-lea al P.C.R. privind 
planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale dezvoltării economiei naționale pe peri
oada 1976—1980", cuprinzînd sarcinile și indica
torii de bază ai progresului economic în perspec
tiva următorului deceniu. In centrul politicii parti
dului se află preocuparea pentru făurirea unei 
economii moderne, a unei industrii puternice și a 
unei agriculturi avansate, bazate pe folosirea largă 
a cuceririlor revoluției tehnico-științitâce contem
porane, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, 
în vederea îmbunătățirii continue a nivelului de 
trai al maselor.

Continuarea fermă a politicii marxist-leniniste 
de industrializare socialistă va constitui pivotul pro
gresului general al societății noastre. Partidul pro
movează înfăptuirea industrializării într-o concep
ție unitară și de lungă perspectivă, pornind de la 
condițiile concrete ale țării, de la experiența acu
mulată pe plan național și internațional, avînd în 
vedere necesitatea valorificării mai eficiente a re
surselor naturale, precum și participarea mai ac
tivă a României la schimbul de valori mondial. 
Pe baza analizei posibilităților existente și a ne
cesităților economiei, în pas cu evoluția tehnicii 
noi, va continua acțiunea de profilare a produc
ției în fiecare ramură industrială, realizîndu-se 
produse cu caracteristici tehnico-economice supe
rioare. cu un grad înalt de competitivitate inter
națională.

Principala trăsătură a dezvoltării industriei va 
fi realizarea în continuare a unor susținute rit
muri de creștere a volumului producției, o dată cu 
îmbunătățirea structurii acesteia. In proiectul de 
Directive se prevede ca în cincinalul 1971—1975 
producția globală industrială va spori cu 50—57 Ia 
sută, corespunzător unui ritm mediu anual de 
8,5—9,5 la sută. Se va asigura și în viitor priori
tate ramurilor hotăritoare — energetica, metalur
gia. construcțiile de mașini și chimia —, iar în 
cadrul acestora un accent deosebit se va pune pe 
dezvoltarea electronicii, electrotehnicii, producției 
de mase plastice și fire sintetice, care joacă un rol 
important în progresul tehnico-științific actual.

Se va realiza în continuare dezvoltarea cu pre
cădere a producției mijloacelor de producție, pen
tru a se crea condiții în vederea reproducției lăr
gite și înzestrării tuturor ramurilor economice, 
dezvoltării rapide a întregii economii naționale. 
Se va urmări, totodată, asigurarea unor raporturi 
optime între industria grea și industria bunurilor 
de consum. In acest scop, se va acorda o atentie 
deosebită dezvoltării și modernizării industriei 
i'Șoare și alimentare, diversificării și ridicării cali
tății produselor de larg consum. Creșterea poten
țialului industrial al țării se va răsfrînge tot mai 
evident, în mod pozitiv, asupra satisfacerii cere
rilor de consum ale populației.

Se va acorda și în viitor o atenție permanentă 
dezvoltării agriculturii, creșterii contribuției sale 
la formarea venitului național, la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu produse agro-alimen- 
tare șî a industriei cu materii prime, la sporirea 
resurselor destinate exportului. In acest scop, vor 
fi întreprinse noi măsuri pentru chimizarea, meca
nizarea și electrificarea proceselor agricole, pentru 
intensificarea ritmului de extindere a irigațiilor, 
pentru utilizarea mai rațională a fondului funciar 
și a resurselor de muncă din agricultură.

Experiența și rezultatele obținute pînă acum au 
dovedit în mod concludent marele potențial de pro
gres al agriculturii noastre cooperatiste. Cooperati
va agricolă reprezintă forma de proprietate so
cialistă, de organizare a muncii și a producției, 
adoptată dc țărănimea din România, și care se 
dovedește pe deplin corespunzătoare caracterului 
noilor relații ale orînduirii noastre. Ea își va men
ține valabilitatea în întreaga perioadă de con
struire a societății socialiste și de trecere spre co
munism, fiind capabilă să asigure dezvoltarea con
tinuă economică și socială a satului, sporirea apor
tului agriculturii la progresul general al societății. 
Direcțiile principale de dezvoltare a agriculturii 
cooperatiste vor fi creșterea producției agricole, 
sporirea averii obștești, perfecționarea sistemului 
de organizare și retribuire a muncii, dezvoltarea 
democrației cooperatiste, stimularea participării 
tot mai active a maselor de țărani la conducerea 
agriculturii.

Proiectul de Directive cu privire la cincinalul ur
mător cuprinde sarcini importante pentru extinde
rea și modernizarea transporturilor, perfecționarea 

activității în construcții, îmbunătățirea circulației 
fiiărfurilor, corespunzător cerințelor dezvoltării ar
monioase a economiei naționale.

Una din direcțiile principale ale întregii acti
vități pe care o vor desfășura partidul și statul 
va fi creșterea eficienței economice, valorificarea 
la maximum a resurselor materiale și umane ale 
țării, a eforturilor făcute de poporul nostru pentru 
dezvoltarea forțelor de producție, pentru asigurarea 
progresului neîntrerupt al societății socialiste.

O preocupare fundamentală o va constitui spo
rirea productivității muncii, de care depinde în tot 
mai mare măsură creșterea în ritm susținut a 
economici. Vor trebui depuse eforturi perseveren
te, în toate ramurile, pentru organizarea superi
oară a producției și a muncii, folosirea mai bună 
a capacităților de producție, îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale, normarea științifică a 
muncii, ridicarea calificării și întărirea disciplinei.

Reducerea cheltuielilor materiale de producție 
va constitui și în viitor una din căile principale 
de scădere a prețului de cost și ridicare a renta
bilității. Trebuie luate măsuri hotărîte în vederea 
eliminării risipei dc materii prime și materiale, 
a reducerii consumurilor specifice, a creșterii răs
punderii pentru folosirea eficientă a mijloacelor 
materiale. Este necesar să se acorde o deosebită 
atenție îmbunătățirii raportului dintre personalul 
direct productiv și cel din sectoarele auxiliare și 
de deservire, asigurîndu-se utilizarea mai eficientă 
a forței de muncă în raport cu cerințele dezvol
tării producției materiale și ale activității spiri
tuale, ale progresului general al societății.

In toate ramurile economiei naționale, un obiec
tiv esențial va fi în continuare ridicarea calității 
și nivelului tehnic al produselor, corespunzător pro
gresului tehnico-științific contemporan, exigențe
lor crescînde ale consumului intern și ale activi
tății de comerț exterior.

Dezvoltarea economiei naționale în viitorul cin
cinal necesită înfăptuirea unui vast program de in
vestiții. In proiectul de Directive se prevede ca 
din fondurile centralizate ale statului să se efec
tueze un volum de investiții aproape egal cu cel 
realizat în perioada 1961—1970. Comitetul Central 
Consideră ca o sarcină de cea mai mare însemnă
tate îmbunătățirea generală a activității de inves
tiții în vederea fructificării la maximum a efor
turilor materiale pe care le face societatea noas
tră.

O caracteristică importantă a dezvoltării eco
nomice în viitor o va constitui promovarea mai 
intensă a cuceririlor științei și tehnicii contempo
rane. Șe va acorda o atenție deosebită dezvoltă
rii activității de cercetare științifică, corespunzător 
rolului tot mai important pe care îl are știința 
in progresul societății, îmbinării armonioase a cer
cetării fundamentale cu cea aplicativă. In ansam
blul măsurilor preconizate, un loc central va reveni 
asimilării și introducerii in fabricație de noi uti
laje, mașini și instalații cu performanțe tehnice 
ridicate. Activitatea de cercetare științifică va fi 
orientată cu precădere spre rezolvarea problemelor 
pe care le ridică modernizarea producției, valori
ficarea superioară a resurselor materiale, îmbună
tățirea calității produselor, răspunzînd în același 
timp și altor nevoi ale dezvoltării societății noas
tre.

Pe baza Directivelor Comitetului Central și a 
legii învățămîntului se vor continua eforturile pen
tru dezvoltarea și modernizarea școlii noastre de 
toate gradele în pas cu evoluția societății și cu 
Cuceririle moderne ale cunoașterii științifice. In 
concordanță cu cerințele economiei naționale, ști
inței și culturii, se vor lua măsuri, pe baza unui 
program de perspectivă, pentru pregătirea unui 
număr sporit de cadre de muncitori calificați, 
tehnicieni, ingineri, economiști, specialiști în toate 
domeniile de activitate.

Partidul și statul nostru vor promova și in vi
itor o politică activă de cooperare internațională 
economică, științifică și tehnică, în forme tot mai 
variate, pe baza principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității in drepturi și in
teresului reciproc. Se va intensifica preocuparea 
pentru ridicarea eficienței comerțului nostru ex
terior, pentru creșterea competitivității produse
lor românești pe piața mondială.

Partidul Comunist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România vor dezvolta in continua
re colaborarea și cooperarea multilaterală cu sta
tele membre ale C.A.E.R., cu toate statele socia
liste. pc temelia principiilor fundamentale ale rela
țiilor dintre țările socialiste. România va extinde 
totodată legăturile economice cu toate țările, in
diferent de orinduirea socială, iși va intensifica 
participarea la diviziunea mondială a muncii, la 
circuitul economic universal, in spiritul ideilor că
lăuzitoare ale politicii externe a statului nostru.

Pentru a se asigura dezvoltarea in ritm susținut a 
economiei, a bazei materiale a învățămîntului, știin
ței și culturii, pentru a spori continuu resursele 
de creștere a nivelului de trai, este necesar și in

(Continuare in pag. a 2-a)
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ții de pârliți intr-un spirit profund democratic și 
principial este folosirea pc scară largă a criticii șt 
autocriticii. Neajunsurile și dificultățile care slau 
fn calea mersului nostru Înainte au fost în repclate 
rinduri analizate și criticate de partidul nostru. 
Conducerea partidului înfățișează deschis lipsurile. 
Ic discută cu poporul, pornind dc la convingerea 
că numai in acest fel pot fi reliefate cauzele care 
le generează și se poate asigura înlăturarea tor. 
Partidul a subliniat in repetate rinduri că în di
ferite sectoare de activitate se mențin neajunsuri 
și rămincri in urmă, că nu peste tot sini combătute 
eu suficientă fermitate manifestările de inerție, 
lipsa dc inițiativă si răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor. Partidul promovează un spirit comba
ți* în toate domeniile construcției socialiste, acțio
nează pentru înlăturarea practicilor învechite, a 
mentalităților anchilozele, mobilizează toate for
țele societății pentru promovarea noului și asigu

Dezvoltarea activității ideologice
Partidul Comunist Român pornește in întreaga 

sa activitate dc la considerentul că făurirea și dez
voltarea noii orinduiri este un proces conștient, 
bazat pc cunoașterea legilor obiective ale dezvol
tării sociale, pe aplicarea creatoare a principiilor 
marxist-leniniste, corespunzător particularităților 
si condițiilor interne și internaționale, specifice fie- 
c-.iei clape.

C ongresul al IX-lea a dat un puternic impuls 
muncii ideologice a partidului, activității teore
tice și gindirii social-politice din țara noastră. Co
mitetul Central a consacrat o însemnată parte a 
eforturilor sale generalizării experienței acumulate 
dc partidul și poporul nostru in construcția socia
listă. elaborării problemelor teoretice ale actualei 
«tape de dezvoltare și a direcțiilor dc acțiune în 
diferitele domenii ale vieții economice și social- 
politice: a fost stimulată gindirca creatoare, ac
tivitatea politică in toate sectoarele. Aprofundind 
din punct dc vedere teoretic problemele legate de 
căile perfecționării organizării societății, a relați
ilor de producție, a vieții social-politice din țara 
noastră. Partidul Comunist Român iși aduce tot
odată contribuția Ia îmbogățirea gindirii marxist" 
Icniniste contemporane, a tezaurului comun al teo
riei și experienței revoluționare a mișcării comu
niste și muncitorești.

Pe măsură cc problemele construcției socialiste 
devin tot mai complexe, se impune dezvoltarea ac
tivității dc investigare științifică a noilor procese 
sociale, a căilor de soluționare a diferitelor pro
bleme — economice, sociale, politice, ideologice — 
ale mersului nostru înainte. Științele sociale și 
umaniste trebuie să contribuie in acest sens, în tot 
mai mare măsură, la analiza și elucidarea diferi
telor aspecte ale vieții sociale actuale, la contura
rea liniilor dc perspectivă ale societății noastre, 
ale evoluției întregii opere de edificare socialistă 
a țării.

Cercetarea economică trebuie să abordeze mai 
amplu problemele teoretice și practice ale politicii 
noastre economice, ale dezvoltării forțelor și rela- 
' ilor de producție, ale perfecționării formelor și 
metodelor de conducere economică, să contribuie 
Ja dezvoltarea bazelor științifice ale economiei 
politice a socialismului. Cercetarea filozofică tre
buie să se orienteze spre o profundă abordare teo
retică a problemelor statului, națiunii și democra
ției socialiste, ale umanismului, eticii și dezvol
tării personalității în orinduirca nouă, a implica
țiilor filozofice ale noilor descoperiri ale științei 
contemporane. Filozofia noastră trebuie să fie mai 
aeth prezentă — afirmind principiile materialis
mului dialectic și istoric — in marile confruntări 
de idei ale lumii de azi. Se impune, dc asemenea, 
îmbunătățirea activității in domeniul cercetării 
istorice, dezvoltînd și lărgind, de pe pozițiile con
cepției marxist-leniniste, studiul istoriei patriei 
noastre, a partidului comunist, a mișcării democra
tice și revoluționare. O mai mare extindere tre
buie să cunoască cercetarea sociologică contribuind 
la efortul de perfecționare a relațiilor sociale, la 
cunoașterea și dirijarea conștientă a fenomenelor 
politice, demografice, elice ale societății noastre.

Corespunzător sarcinilor mari ce revin muncii 
ideologice se va înfăptui reorganizarea și îmbună
tățirea activității de cercetare în domeniul științe
lor sociale, a îndrumării de partid a acestui do
meniu. asigurînd legătura sa mai strinsă cu reali
tatea socială, cu cerințele dezvoltării societății și 
•le progresului științific aciuai.

Pentru dezvoltarea gindirii creatoare, a spiritu
lui novator in teorie, partidul nostru *a intensi
fica și extinde dezbaterile ideologice, confruntarea 
de opinii, schimbul de idei. Rigoarea teoretică, exi
gența ideologică — absolut indispensabile in con

Activitatea pe plan
Este cunoscut faptul că după cel de-a! doilea 

război mondial in dezvoltarea societății, in viața 
politică a lumii au avut foc profunde transfor
mări revoluționare. Alături de Uniunea Sovietică, 
prima tară a socialismului, care timp de decenii 
b fost singurul stat al muncitorilor și țăranilor, 
intr-un număr de noi țări din Europa, Asia și 
America Latină a triumfat lupta revoluționară 
dusă de clasa muncitoare, de masele largi ale oa
menilor muncii sub conducerea partidelor comu
niste pentru răsturnarea exploatatorilor, pentru 
construirea societății socialiste. Astfel s-a creat 
sistemul socialist mondial — uriașă forță ma
terială și politică a lumii contemporane — a că
rui apariție pe arena mondială a dobindit o im
portanță covârșitoare pentru destinele omenirii. 
Un loc de mare însemnătate în viața internațio
nală din perioada postbelică a avut victoria revo
luției populare chineze, crearea marelui stat mun- 
citoresc-țărănesc chinez dc șapte sute de milioane 
de locuitori.

Invingind o serie de greutăți inerente uriașei 
opere pc care o înfăptuiesc, generate de condițiile 
în care și-au desfășurat și iși desfășoară activi
tatea, popoarele din țările socialiste au obținut 

rarea progresului multilateral, necontenit al pa
triei. Este de datoria organelor și organizațiilor dc 
partid să combată orice tendință dc automulțumirc, 
de ingimfarc și paradă, să adopte o atitudine hotă- 
rîtă împotriva oricărei încercări dc înăbușire a 
criticii constructive, de intimidare a celor care 
semnalează lipsuri și neajunsuri în munca noas
tră, să stimuleze pe toate căile responsabilitatea 
și exigența tuturor comuniștilor pentru bunul mers 
al întregii activități socialo.

Adîncirea continuă a democrației in viața si ac
tivitatea partidului se îmbină armonios cu întări
rea disciplinei liber consimțite. Orice membru «le 
partid trebuie să militeze neobosit pentru îndepli
nirea sarcinilor construcției socialiste în domeniul 
său de activitate, să vegheze Ia înfăptuirea neabă
tută a liniei politice și a hotăririlor partidului; 
aceasta este o condiție primordială a întăririi ca
pacității de luptă a partidului nostru. Respecta
rea disciplinei de partid, a liniei politice,și a ho- 
lărîrilor partidului este o îndatorire fundamentală 
a fiecărui comunist, indiferent dc funcția ce o 

dițiile societății noastre — nu exclud ci, dimpotri
vă, presupun dialogul, confruntarea liberă a pă
rerilor, in spirit științific — singura cale de cla
rificare a problemelor, de reliefare a adevărului, 
de afirmare a pozițiilor și ideilor avansate.

Aceasta nu înseamnă, desigur, a lăsa ca activi
tatea ideologică, cercetarea în domeniul științelor 
sociale să se desfășoare de la sine. Partidul va a- 
corda și în viitor toată atenția creșterii combati
vității ideologice împotriva concepțiilor retrograde, 
idealiste, mistice, a curentelor de idei neștiințificc 
care vin in contradicție cu progresul neîntrerupt 
al cunoașterii umane, promovării active a concep
ției marxist-leniniste, a idealurilor comuniste.

In orinduirca noastră ideologia dominantă este 
ideologia clasei muncitoare, concepția ci despre 
lume și viață — materialismul dialectic și istoric. 
Această ideologie trebuie să stea la baza întregii 
activități spirituale, desfășurate de toți factorii de 
stat, sociali și obștești — școală, instituțiile de cul
tură, știință și artă, mijloacele de informare în 
masă. îndatorirea comuniștilor care activează in 
diferitele sectoare ale frontului ideologic este de 
a milita neslăbit pentru afirmarea convingătoare 
a pozițiilor partidului nostru, a ideologici sale. 
Numai bazîndu-sc pe o temeinică pregătire știin
țifică și culturală membrii dc partid pot asigura 
creșterea forței de atracție a ideilor comunismului, 
pot influența gindirca și conștiința oamenilor, pot 
contribui la afirmarea noului, a tot ceea ce este 
înaintat în gindirca și viața societății.

O atenție deosebită trebuie să se acorde și în 
viitor cunoașterii aprofundate de către toți co
muniștii a liniei politice a partidului nostru, a 
hotăririlor de partid și de stat, a poziției Parti
dului Comunist Român in problemele mișcării 
comuniste si muncitorești și ale situației interna
ționale.

O latură esențială a rolului conducător pe care 
partidul îl îndeplinește in societate este formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. A- 
cest proces complex de transformare a gindirii 
și vieții spirituale a oamenilor impune intensifica
rea in viitor a activității politico-ideologice, pro
movarea tot mai activă a principiilor etice ale 
comunismului, cultivarea atitudinii socialiste față 
de muncă și avutul obștesc, a respectului față de 
legalitatea socialistă, a cinstei, dreptății și echită
ții sociale.

O atenție sporită va trebui acordată educării 
tineretului în spiritul concepției științifice, mate
rialiste despre lume, al idealurilor de viață co
muniste, al devotamentului față de partid, al dra
gostei față de patria socialistă. Școala, familia, 
Uniunea Tineretului Comunist, instituțiile de 
artă și cultură, toate organismele sociale și ob
ștești, trebuie să-și facă o nobilă misiune din e- 
ducarea tinerei generații, care este chemată să 
ducă mai departe făclia progresului social pe pă- 
mîntul patriei noastre.

Partidul nostru va cultiva și in viilor în rin- 
dul întregului popor patriotismul socialist •— fac
tor generator de înalte valori politice și morale, 
de vitalizare a energiilor națiunii — ho târî rea de 
a-și apăra cuceririle revoluționare. Partidul nos
tru educă în același timp masele in spiritul inter
naționalismului socialist ; in condițiile socialismu
lui, dragostea față de patrie se îmbină în mod ar
monios cu solidaritatea față de celelalte popoare, 
cu atitudinea internaționalistă față de lupta pro
letariatului de pretutindeni, a forțelor revoluțio
nare si progresiste din întreaga lume.

Ridicarea nivelului ideologic al maselor impu
ne perfecționarea activității de propagandă. a 
muncii politico-educative desfășurate dc organi
zațiile de partid, îmbunătățirea invățămintului 

succese remarcabile in dezvoltarea forțelor de 
producție, a întregii economii naționale, în ridi
carea nivelului de trai al maselor, in înflorirea 
științei și culturii, în consolidarea orînduirii so
cialiste și construirea comunismului. Aceste mari 
înfăptuiri, înregistrate in toate țările socialiste, 
au exercitat și exercită o puternică influență a- 
supra conștiinței popoarelor, asupra evoluției so
cietății contemporane, determinînd schimbarea 
continuă a raportului de forțe în favoarea socia
lismului, progresului social și păcii.

tn indisolubilă legătură cu politica internă de 
construire a noii orinduiri, politica externă a 
partidului și statului nostru exprimă înalta grijă 
și responsabilitate pentru interesele generale ale 
socialismului și păcii în lume. Există o legătură 
dialectică inseparabilă intre activitatea internă și 
cea internațională a partidului nostru, între efor
turile pentru edificarea socialismului in România 
și lupta sa pentru promovarea cauzei generale 
a socialismului, păcii și progresului social.

în lumina hotăririlor Congresului al IX-lea. Co
mitetul Central, partidul și guvernul au desfășu
rat o largă activitate externă, pătrunsă de spirit 
internaționalist, pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialiste, pentru res- 

deține, un factor esențial pentru asigurarea unită
ții do acțiune a întregului nostru partid.

O atenție deosebită so va acorda in continuare 
muncii de selecționare, creștere și promovare a 
cadrelor. Organele și organizațiile de partid vor 
asigura ca și in viitor să fie promovate cadre cu 
temeinică pregătire ideologică și politică, cu înaltă 
competență profesională și calități deosebite in 
munca dc conducere, care au dovedit prin fapte 
pasiune revoluționară, exigență și responsabilitate 
față de sarcinile încredințate dc partid și popor. 
Cadrele de partid trebuie să fie ajufnlc in mai mare 
măsură să învețe știința și arta conducerii, să-și 
perfecționeze continuu stilul și metodele de 
muncă.

Pentru a oglindi mai bine creșterea rolului con
ducător al partidului in societate, sporirea atribu
țiilor organelor și organizațiilor dc partid. întă
rirea șl dezvoltarea democrației interne și discipli
nei dc partid, schimbările ce au survenit in struc
tura organizatorică, so vor aduce îmbunătățiri co
respunzătoare Statutului partidului, care vor fi 
examinate și aprobate de Congres.

politico-ideologic, a celorlalte mijloace de infor
mare și influențare ideologică. Trebuie să se asi
gure înlăturarea dm practica muncii de propa
gandă a tendinței de a transforma ideile vii ale 
marxismului în cahoane, dc a înlocui analiza 
științifică a fenomenelor ' actuale prin repetarea 
unor teze și formule stertjotipe, prin citate și a- 
precieri simpliste.

Datoria organizațiilor de partid este de a acti
viza opinia publică împotriva fenomenelor nega
tive care contravin intereselor oamenilor muncii, 
normelor de relații specifice orînduirii noastre, 
principiilor etice ale socialismului.

Presa, radioul, televiziunea sînt instrumente de 
mare valoare în promovarea ideilor înaintate, in 
informarea și formarea opiniei publice, in mobi
lizarea maselor la înfăptuirea obiectivelor poli
ticii partidului și statului. Pentru a-și îndeplini 
misiunea de înaltă răspundere ce-i revine, presa 
trebuie să-și ridice nivelul de competență, înlă
turând diletantismul și superficialitatea, monoto
nia și șablonul, promovînd mai activ inițiativa, 
inventivitatea în lupta pentru înfăptuirea poli
ticii partidului nostru, dezv oltindu-și capacitatea 
de a reflecta cu profunzime și operativitate pro
cesele si fenomenele actuale din viața societății 
noastre.

!’ . • <>•' i-'sul spiritual al societății o im
portanță deosebită o au răspindirea valorilor cul
turii naționale și universale în rindul poporului, 
perfecționarea activității instituțiilor dc artă și 
cultură, participarea activă a intelectualității la 
lărgirea orizontului dc cunoștințe al tuturor oa
menilor muncii. Școala. învățămîntul de toate gra
dele. care vor cunoaște o puternică dezvoltare pe 
baza Directivelor Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vor îndeplini, dc asemenea, 
și în viitor un rol de cea mai mare însemnăta
te in ridicarea gradului de civilizație și cultură 
al întregului nostru popor.

Partidul și statul acordă o înaltă prețuire arfei 
și literaturii — factori esențiali de cunoaștere și 
înrîurire a gindirii și sensibilității umane — ro
lului lor în înfăptuirea progresului social, în ridi
carea conștiinței socialiste și înnobilarea spiritua
lă a oamenilor. Creația literar-artistică găsește 
astăzi, mai mult decît oricînd, in realitatea dina
mică, în continuă transformare și înnoire a vieții 
noastre socialiste, un inepuizabil teren de inves
tigații, un izvor nc'secat ’de rodnică inspirație. In
troducerea în artă ^i literatură a acestui univers 
omenesc inedit pe "care ii oferă socialismul, pro
blemele fundamentale afe existenței omului în 
noua societate, constituie o condiție hotărîtoare a 
valorii și frăiniciei artei noastre. îndepărtarea dc 
viață, încercarea de a o ignora duc pînă la urmă, 
inevitabil, la înstrăinarea artei de nobila sa me
nire, îi răpesc puterea de penetrație în conștiința 
maselor.

Promovînd o politică deschisă spre cunoașterea 
și preluarea a tot ceea ce este valoros in cultura 
universală, partidul nostru consideră că făuritori
lor de arta și literatură, din țara noastră le re
vine datoria dc anrămîpe consecvent mesagerii 
spiritualității poporului postru, exprimînd prin 
opere originale, autentice, specificul societății so
cialiste. In acest fel ei iși pot aduce o contribuție 
efectivă la afirmarea valorilor naționale în circui
tul culturii mondiale.

întreaga activitate ideologică și culturală tre
buie să contribuie la mobilizarea activă a maselor 
la înfăptuirea programului partidului nostru de 
înflorire multilaterală a ' patriei, la dezvoltarea 
conștinței socialiste și promovarea trăsăturilor po
litico-morale înaintate, specifice omului nou al 
societății socialiste.

extern
tabilirea unității mișcării comuniste și muncito
rești internaționale și cimentarea solidarității din
tre toate forțele antiimperialiste. Totodată, Româ
nia a extins relațiile cu alte țări, indiferent de 
orinduirca lor socială, militînd cu consecvență 
pentru promovarea cauzei păcii, destinderii și se
curității internaționale. în această perioadă. Co
mitetul Central și Marea Adunare Națională au 
dezbătut liniile directoare ale politicii noastre ex
terne, problemele majore ale vieții internaționale 
și au stabilit măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru manifestarea tot mai activă a României 
pe plan mondial în lupta pentru socialism, pentru 
progres social, pentru pace și colaborare intre 
popoare.

Activitatea pe plan internațional a Partidului 
Comunist Român va avea și în viitor ca obiectiv 
esențial asigurarea condițiilor externe pentru des
fășurarea nestingherită a operei pașnice de cons
trucție socialistă in patria noastră, dezvoltarea 
și întărirea relațiilor politice și economice cu toate 
țările socialiste, creșterea aportului la întărirea 
unității mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, solidaritatea cu toate forțele progre
siste, antiimperialiste, cu toate țările Iubitoare de 

pace, în lupta pentru crearea unui climat inter
național de securitate, cooperare și încredere în
tre popoare.

Analiza proceselor și fenomenelor internaționale, 
a tendințelor dezvoltării societății contemporane 
evidențiază lărgirea și întărirea continuă a forțe
lor progresului și păcii, creșterea influenței lor 
asupra cursului evenimentelor internaționale. Desi
gur, cercurile imperialiste reacționare, și in primul 
rind imperialismul american, se străduiesc din răs
puteri să oprească evoluția progresistă a societății 
pc drumul păcii, democrației și socialismului, cău- 
tind să întrețină și să provoace încordare in lume, 
focare dc disensiuni și conflicte armate, să încalce 
suveranitatea șl independența altor popoare. Viața 
demonstrează că atita timp cit există imperialismul 
se menține pericolul unui nou război mondial. In 
zilele noastre însă, în apărarea păcii și civilizației 
se ridică uriașe forțe sociale și politice, care cresc 
continuu în amploare și combativitate, și care se 
dovedesc capabile să zădărnicească planurile agre
sive ale imperialismului. Țările socialiste, clasa 
muncitoare internațională, mișcarea comunistă, ti
nerele state independente, popoarele care se ridică 
pentru scuturarea jugului colonial, păturile mij
locii ale populației, țărănimea, intelectualitatea, or
ganizațiile de femei, mișcările dc tineret și stu
dențești, partidele și cercurile politice democra
tice, oamenii politici realiști, păturile tot mai largi 
ale opiniei publice internaționale, profund intere
sate în desfășurarea unui curs pozitiv al vieții 
internaționale, sînt în măsură să asigure instaura
rea unei păci trainice in întreaga lume, să deschidă 
noi căi de colaborare internațională și progres so
cial. Raportul de forțe pe plan mondial este astăzi 
în favoarea forțelor antiimperialiste, ale păcii și 
progresului social. Tendințele tot mai puternice 
îndreptate spre destindere, spre colaborare, predo
mină în viața internațională contemporană și exer
cită o influență crescîndă asupra politicii statelor.

Republica Socialistă România va promova în 
continuare o politică externă in centrul căreia se 
situează in mod statornic prietenia frățească, alianța 
și colaborarea multilaterală cu toate țările socia
liste. Partidul Comunist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România vor acționa necontenit 
pentru extinderea și întărirea raporturilor politice, 
economice. teUnico-științifice și culturale cu toate 
țările socialiste vecine — Uniunea Sovietică, Bul
garia, Iugoslavia. Ungaria, cu celelalte țări socia
liste europene — Albania, Cehoslovacia, Republica 
Democrată Germană, Polonia, cu țările socialiste 
de pe continentul asiatic — Republica Populară 
Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Populară Mongolă și Republica Demo
crată Vietnam, cu primul stat socialist de pc con
tinentul american — Republica Cuba.

Partidul și statul nostru vor milita și în viitor 
pentru întărirea unității și coeziunii țărilor socia
liste. Este cunoscut că între țările socialiste se ma
nifestă în prezent o scrie dc divergențe și deose
biri de păreri izvorîte atit din diferențele obiec
tive existente în condițiile concrete ale evoluției 
lor istorice, în nivelul economic și social la care 
au ajuns, precum și din neaplicarca consecventă 
a principiilor care trebuie să guverneze raportu
rile dintre ele. Elementul esențial al asigurării 
unității îl constituie aplicarea strictă in relațiile 
dintre țările socialiste a principiilor marxist-Ieni- 
nismului și internaționalismului socialist, respec
tarea suveranității și independenței, neamestecului 
în treburile interne, egalitatea în drepturi, avanta
jul reciproc și intr-ajutorarea tovărășească. înfăp
tuirea acestor principii conferă forță și trăinicie re
lațiilor dintre țările sistemului mondial socialist, 
este menită să ofere un model convingător și via
bil de realizare in practică a idealurilor de liber
tate și independență care au însuflețit lupta po
poarelor de-a lungul timpului, a dorinței lor de a 
trăi în pace, prietenie, în stimă și încredere re
ciprocă.

Inlăturind cauzele asupririi și dominației unor 
popoare de către altele, socialismul creează ba
zele obiective ale apropierii și colaborării între na
țiuni suverane și egale in drepturi, posibilitatea 
îmbinării intereselor naționale și internaționale 
ale popoarelor. înflorirea tuturor națiunilor socia
liste constituie o lege a dezvoltării sistemului so
cialist mondial, chezășia creșterii forței și influen
ței sale în lume.

Dificultățile existente in relațiile dintre țările 
socialiste pot fi depășite prin întîlniri directe în
tre conducerile de partid și de stat, prin abordarea 
sinceră și deschisă a problemelor litigioase, prin 
manifestarea dorinței de a discuta în spirit de sti
mă și respect reciproc, căutînd cu răbdare și per
severență posibilitățile de a ajunge la acord și în
țelegere, la poziții și puncte de vedere reciproc 
acceptabile, manifestind receptivitate față de opi
nia fiecărei părți.

Este necesar să se folosească toate căile și po
sibilitățile pentru depășirea situațiilor de încordare 
existente între unele state socialiste.

Ne provoacă o profundă îngrijorare și mihnire 
incidentele dintre cele două mari țări socialiste 
Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză. 
Poporul nostru a înregistrat cu satisfacție faptul 
că în declarații oficiale guvernele celor două țări 
s-au pronunțat pentru întilniri bilaterale și dis
cuții în vederea reglementării conflictelor. După 
părerea noastră, calea tratativelor pașnice este sin
gura menită să asigure reglementarea chestiunilor 
litigioase dintre cele două țări, evitarea oricăror 
acțiuni de natură să agraveze încordarea, permî- 
țind reinstaurarea încrederii reciproce.

In societatea contemporană, în care clasa mun
citoare, în frunte cu partidele comunisto și mun
citorești, joacă un rol tot mai important in în
treaga dezvoltare socială, unitatea mișcării comu
niste și muncitorești constituie o cerință supremă 
a zilelor noastre. In acest spirit. Partidul Comunist 
Român va dezvolta și în viitor relații de strinsă 
colaborare tovărășească cu toate partidele comu
niste și muncitorești și va acționa neabătut, in 
mod stăruitor, pentru întărirea solidarității inter
naționale, pentru depășirea actualelor dificultăți 
și normalizarea relațiilor dintre partidele frățești.

Marea diversitate de condiții și particularitățile 
specifice în care activează partidele comuniste de
termină in mod firesc interpretări diferite ale unor 
evenimente actuale, moduri diferențiate de abor
dare tactică și strategică a luptei revoluționare în 
etapa actuală. Partidul Comunist Român consideră 
că deosebirile de păreri nu trebuie să afecteze bu
nele relații și colaborarea între partide, nu tre
buie să se transforme in surse de animozitate și 
tensiune. Relațiile dintre partide trebuie să se 
întemeieze pe încredere și respect reciproc, pe prin
cipiile internaționalismului proletar, pe respecta
rea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sîimj- 

stătător linia politică, aplicind creator adevărurile 
generale ale marxism-lcninismului la condițiile 
concrete în care Iși desfășoară activitatea.

Partidul nostru consideră că ceea ce unește parti
dele comuniste și muncitorești este mai presus și 
mai puternic dccit divergențele actuale, că acestea 
sînt trecătoare și că există baze obiective ca uni
tatea mișcării comuniste și muncitorești să tri
umfe, în interesul luptei revoluționare a clasei 
muncitoare din toate țările. Intărindu-și unitatea, 
mișcarea comunistă și muncitorească iși va putea 
realiza rolul de forță socială de avangardă în dez
voltarea societății contemporane. în lupta pentru 
pace și socialism.

Realizarea unui curs spre destindere și cooperare 
in viața internațională, înlăturarea obstacolelor ri
dicate dc cercurile imperialiste, in calea în
sănătoșirii relațiilor internaționale pot fi asigu
rate prin acțiunea unită și hotărită a tuturor for
țelor care militează în direcția dezvoltării progre
siste a lumii contemporane. De o marc însemnă
tate in această direcție este intensificarea legături
lor partidelor comuniste și muncitorești cu celelalte 
detașamente ale clasei muncitoare, cu partidele so
cialiste, cu organizațiile sindicale, cu toate organi
zațiile democratice și progresiste.

Partidul și guvernul țării noastre au militai și 
vor milita pentru întărirea solidarității active și 
a colaborării cu țările și popoarele care luptă îm
potriva dominației imperialiste, sprijinind efortu
rile lor pentru apărarea independenței naționale, 
pentru progres economic și social, pentru afirma
rea lor pe arena vieții internaționale.

Partidul Comunist Român și guvernul țării noas
tre vor promova consecvent o politică îndreptată 
spre îmbunătățirea continuă a climatului internațio
nal, spre dezvoltarea prieteniei și colaborării între 
popoare. România socialistă dezvoltă relații cu toate 
țările, indiferent de orinduirca lor social-politică, 
pe baza respectului independenței și suveranității 
naționale, a principiilor neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. Așezarea relațiilor dintre toate statele pe 
temelia acestor principii care se afirmă tot mai 
mult în viața internațională, a devenit o necesi
tate obiectivă a evoluției lumii contemporane, o 
condiție a păcii și securității. Țara noastră a pro
movat și va promova activ aceste principii, ca 
singura bază acceptabilă de dezvoltare a raportu
rilor normale între state.

Politicii dc încordare popoarele trebuie să-i o- 
pună o politică rațională, constructivă, orientată 
permanent spre intensificarea colaborării intre 
state și soluționarea prin tratative a problemelor 
litigioase. La această operă, toate țările, mari și 
mici, indiferent de potențialul lor, sînt chemate 
să-și aducă contribuția activă prin inițiative șî 
acțiuni practice menite să creeze un climat favo
rabil soluționării problemelor de care depind pa
cea și securitatea popoarelor.

Țara noastră acordă un loc dc primă însem
nătate realizării securității în Europa, instaurării 
în această regiune a unei atmosfere de încredere 
și a unor relații de bună vecinătate, de convie
țuire pașnică și de largă cooperare între toate 
statele, înfăptuirii principiilor cuprinse în Decla
rația de la București și in recentul Apel de 
Ia Budapesta ale țărilor socialiste membre ale 
Tratatului de la Varșovia.

Republica Socialistă România depune o intensă 
activitate pentru convocarea unei conferințe eu
ropene în problemele securității și colaborării pe 
continent, menită să constituie un moment de im
portanță majoră pe drumul normalizării relațiilor 
între state, in rezolvarea problemelor rămase în 
suspensie și crearea unui sistem de securitate eu
ropeană.

Problema securității europene iși poate găsi so
luționarea pornindu-se de Ia realitățile obiective 
statornicite după cel de-al doilea război mondial, 
de la recunoașterea existenței celor două state 
germane și a actualelor frontiere din Europa. O 
contribuție deosebită Ia cauza destinderii și secu
rității europene ar aduce adoptarea unor măsuri 
de dezarmare, retragerea tuturor trupelor de pe 
teritoriile altor state în granițele lor naționale, li
chidarea bazelor militare străine, desființarea 
NA.T.O. și. concomitent, a Tratatului dc la Var
șovia, încetarea oricăror demonstrații de forță.

România va milita și în viitor pentru îmbună
tățirea atmosferei politice, instaurarea unor re
lații de colaborare și bună vecinătate în Balcani, 
considerînd aceasta o contribuție importantă la 
consolidarea păcii și întărirea securității în Euro
pa și în întreaga lume.

Partidul și statul nostru se pronunță pentru în
lăturarea neîntîrziată a surselor de tensiune și 
conflicte, împotriva acțiunilor agresive și a poli
ticii de forță promovate de cercurile imperialiste. 
Țara noastră este pe deplin solidară cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, căruia îi acordă în
tregul său sprijin, se pronunță cu hotărîre pentru 
încetarea războiului și retragerea trupelor State
lor Unite și ale aliaților săi din Vietnam, nentru 
respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără amestec din afară.

C a membră a Organizației Națiunilor Unite. 
România ia parte la activitatea acestei organizații 
îndreptate spre destindere, cooperare și pace in 
lume, se pronunță pentru universalitatea O.' .U.. 
pentru sporirea rolului ei în viața politică mon
dială. în respectarea principiilor dreptului inter
national.

Partidul și statul nostru vor continua să desfă
șoare o intensă activitate internațională, mani- 
festîndu-se și in viitor ca detașament activ al 
mișcării comuniste si muncitorești, al forțelor 
antiimperialiste contemporane, al luptei pentru 
pace și securitate, pentru promovarea destinde
rii și colaborării»intre popoare.

O

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân iși exprimă convingerea că organizațiile 
partidului nostru, toți comuniștii și cetățenii pa
triei vor dezbate în mod aprofundat tezele Comi
tetului Central pentru cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. adueîndu-și contri
buția la stabilirea principalelor direcții și șarcini 
pentru o nouă perioadă de muncă rodnică a po
porului. de realizări mărețe, ale societății noastre 
socialiste. Fără îndoială că dezbaterea acestui do
cument va determina un nou și puternic avînt 
în întreaga viață politică și socială a patriei, in 
munca pentru înfăptuirea planului de stat pe a- 
cest an, că întregul popor va întîmpina Con ne
sul al X-lea cu noi succese in lupta pentru ridi
carea materială și spirituală a patriei, pentru 
creșterea bunăstării oamenilor muncii, pentru edi
ficarea deplină a socialismului în România.
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STEAGUL ROȘU

Telegrame externe Lucrările sesiunii 
Comitetului Executiv 

al F.S.M. au luat sfirșit

r

COMUNICAT 
cu privire la ședințele 

Comisiei pregătitoare 
a Consfătuirii internaționale 

a partidelor comuniste 
și muncitorești

A

încheierea 
electorale

Intre 23 și 30 mai, la Mos
cova au avut loc ședințele Co
misiei pregătitoare a Consfă
tuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești.

La lucrările Comisiei pregă
titoare au luat parte reprezen
tanții a 70 de partide comu
niste și muncitorești.

Delegațiile au expus opiniile 
comitetelor centrale ale parti
delor respective asupra proiec
tului documentului principal 
«Sarcinile actuale ale luptei 
antiimpcrialiste și unitatea de 
acțiune a partidelor comunis
te și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste*.

Participanții la Comisia pre
gătitoare au examinat cu aten
ție toate punctele de vedere 
și propunerile comitetelor cen
trale ale partidelor frățești și 
au convenit să transmită pro
iectul cu amendamentele inclu
se ca bază de lucru Consfă
tuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești.

Comisia a examinat, do ase
menea, proiectele altor docu
mente și le transmite spre exa
minare consfătuirii.

Ședințele Comisiei pregăti
toare s-au desfășurat intr-o at
mosferă de conlucrare sinceră 
și tovărășească.

PARIS 30 (Agerpres). — Vi
neri, la miezul nopții, a luat 
sfirșit campania electorală in 
vederea primului tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale 
din Franța. Alegătorii vor avea 
timp de 36 de ore. un răgaz 
dc mcditarc înainte do a se 
prezenta la urne.

Ziarul ..Le Figaro" a publi
cat vineri un nou sondaj de 
opinie efectuat dc instituția 
specializată „Sofres" la 27 și 
28 mai. Sondajul indică, ase
menea precedentelor. o stabi
litate remarcabilă a poziției 
lui Georges Pompidou in ria
dul cornului electoral. El a în
trunit 40 la sută din voturile 
color intorogați (fată de 42 la 
sută In sondajul efectuat f,e 
«Sofres" la 5 și 6 mai. 41 la 
sută la 13 și 14 mai. 42 la sulă 
la 16 și 17 mai. 39 la sută la 
22 mai). Alain Poher a întrunit

campaniei 
din Franța

31 la sută din voturi, ceea ce 
indică o anumită îmbunătăți
re a poziției sale în raport cu 
ultimul sondaj realizat de 
,.T.F.O.P.“ (carc-i oferea 27 la 
sută din voturi), dar confirmă 
curba descendentă in caro a 
evoluat popularitatea președin
telui interimar (respectiv 35 
la sută. 37 la sută. 39 la sută 
și 32 la sdtă).

în fine, rezultatul sondajului 
publicat do ..Le Figaro11 scoate 
în evidentă, ca și toate cele
lalte sonadaje. progresul vigu
ros și constant al candidatului 
comunist. Jacques Drclos. cârc 
a obținut 17 la sulă din voturi, 
fața de 15 la sută la preceden
tul sondaj organizat do ..Sof
res". Candidatul socialist. Gâs- 
ton Deffcrro, pierde două pro
cente. trocind dc la 9 la sută 
la 7 la sută din voturi.
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Vine ri au luat sfirșit ■ lucră
rile celei de-a 30-a Sesiuni a 
Comitetului Executiv al Fede
rației Sindicale Mondiale, ca
re s-au desfășurat la Bucu
rești. in sala de marmură a 
Casei Scintcii.

In cursul celei de-a treia zi 
a lucrărilor sesiunii, Ibrahim 
Zalcaria, secretar al F.S.M., a 
prezentat raportul privind or
ganizarea celui de-al VII-lea 
Congrc s Sindical Mondial.

La discuții au luat cuvintul : 
Antonino Zavagnin, secretar 
general al Uniunii internațio
nale a sindicatelor lucrătorilor 
in metal. Kakue Honje (Japo
nia), președintele Federației 
muncitorilor din construcții, 
Tatiana Nicolacva (U.R.S.S.), 
secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor. Lazaro Pena 
(Cuba), vicepreședinte al F.S.M., 
Tvan Huai Nani, membru al 
Uniunii sindicatelor pentru e- 
liberarea Vietnamului de sud. 
UO Tchang Son (R.P.D. Co
reeană), vicepreședinte al Con
siliului Central al Sindicatelor, 
și Gheorghe Apostol (România), 
președintele Consiliului Cen
tra al Uniunii Generale a Sin
dicatelor.
’’ In cuvintul lor, vorbitorii 
hu făcut propuneri asupra pro
blemelor ce urmează să fie în
scrise pe ordinea de zi a Con
gresului și asupra noului sta
tut al F.S.M.

In continuarea lucrărilor se
siunii a fost adoptată ordinea 
de zi a celui de-al VII-lea Con
gres sindical mondial, caro va 
avea loc anul acesta intre 17

și 31 octombrie la Budapesta.
In continuarea lucrărilor se

siunii, Louis Saillant, secretar 
general al F.S.M., a făcut o 
declarație, prin care a informat 
Comitetul Executiv că. datorită 
stării sănătății sale și in urma 
recomandărilor medicilor, nu va 
mai candida la al VII-lea Con
gres pentru a fl reales in func
ția de secretar general al 
F.S.M.

Abordind problemele solida
rității oamenilor muncii și sin
dicatelor cu lupta poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
imperialiste americano, Comi
tetul Executiv a adoptat In 
unanimitate Rezoluția asupra 
Vietnamului și Mesajul către 
delegația Frontului Eliberării 
Naționale din Vietnamul de 
sud.

De asemenea a fost adoptat 
proiectul Apelului către oame
nii muncii și sindicatele din 
toate țările, pentru cel de-al 
VII-lea Congres sindical mon
dial.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul Renato Bitossi, preșe
dintele F.S.M., care a subliniat 
caracterul democratic al dez
baterilor, dezvoltarea continuă 
a acțiunilor pentru unitate în
treprinse de F.S.M. El a mul
țumit Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România pentru 
ospitalitatea călduroasă cu ca
re au fost înconjurați partici
pant la sesiune, pentru condi
țiile deosebite de muncă pe ca
re lc-a creat lucrărilor sesiunii.

(Agcrpres)
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Miting' de protest 
Ia Phenian

PHENIAN 30 (Agerpres). — 
I,a Phenian a avut loc un mi
ting de protest față de repre
saliile la care sint supuși in 
Corcea de sud Kim Kyoo Nam, 
Pak Dai In și alți patrioți. care 
au desfășurat o activitate anti- 
imperialistă și antiamericană 
la Scul, Pusan, Bosung și alto 
regiuni ale Coreei de sud.

La miting au fost prezenți 
Pak Shin Juk. vicepreședinte 
al Comitetului pentru unifica
rea pașnică a Coreei, membri 
ai Prezidiului C.C. al Frontu
lui Unit Democrat patriotic.

reprezentanți ai unor organiza
ții de masă și oameni ai mun
cii din capitala R.P.D. Core
ene.

A luat cuvintul Li Keuk Ro. 
membru al Prezidiului C.C. al 
Frontului Unit Democrat Pa
triotic. vicepreședinte al Con- 
mitetului pentru unificarea 
pașnică a patriei, care a con
damnat persecuțiile și torturii- 
la care sint supuși patrioții 
sud-corccni de către adminis
trația de la Seul și de către 
imperialiștii americani, rela

tează agenția A.C.T.C.

Situația din Argentina
• NOI INCIDENTE LA CORDOBA • ARMA
TA A OCUPAT ÎNTREGUL ORAȘ • STU
DENȚII ȘI MUNCITORII AU RIDICAT BA
RICADE

BUENOS AIRES 30 (Ager
pres). — Tensiunea provocată 
di tulburările studențești din 
ultimele două săptămini con
tinuă să rămînâ ridicată, ca 
urmare a izbucnirii unor noi 
incidente în orașul Cordoba, 
cel de-al treilea oraș ca mă
rime din Argentina. Joi seara, 
in urma unei noi demonstra
ții a studenților și reprimării 
ei de către poliție, autoritățile 
au impus interdicție de circu
lație. in timp ce armata a o- 
cupat întregul oraș. Cordoba 
este al doilea oraș după Ro
sario ocupat de armată în ul
timele două săptămini. Stu- 
den’ii și muncitorii au ridicat 
baricade pentru a se apăra de 
focurile de armă trase de poli
ție. Cinci persoane au fost u- 
cise. iar peste 10 rănite. Poli
ția a operat arestări.

La Buenos Aires, muncitorii, 
care au declarat grevă gene
rală de 24 de ore și la care 
participă aproape toate uniu
nile sindicale din țară, au or
ganizat un marș spre centrul 
capitalei argentiniene. protes
ted împotriva politicii econo
mice si sociale a guvernului 
Ongania și cerînd majorarea 
salariilor. în conformitate cu 
cn-'terea costului vieții. Munci
torii. cărora li s-au alăturat 
studenții, purtau pancarte in 
care se cerea demiterea miniș-

trilor vinovați de represiunile 
poliției împotriva demonstrați
ilor de la Rosario și din alte 
orașe. Armata a intervenit în- 
cercînd să întrcrnpă marșul. 
Peste 10 persoane au fost ră
nite.

In țară, activitatea a fost pa
ralizată in proporție de 80 la 
sută ca urmare a grevei ge
nerale. Companiile aeriene co
merciale și-au anulat pînă sim- 
bătă sosirile și plecările de pe 
aeroportul internațional Ezeiza.

CANADA NU 1ȘI VA 
SCHIMBA HOTĂRÎREA SA 
POLITICA PRIVIND REDUCE
REA PE ETAPE A UNITĂȚI
LOR SALE PUSE LA DISPO- 
ZIȚIA N.A.T.O., a declarat Leo 
Cadicux, ministrul apărării al 
Canadei, la înapoierea sa de 
la Bruxelles, unde a partici
pat la reuniunea miniștrilor 
apărării ai țărilor membre ale
N. A.T.O. El a menționat însă 
că țara sa este dispusă să facă 
unele concesii asupra număru
lui și termenelor cînd o parte 
a trupelor canadiene staționate 
in Europa occidentală vor fi 
readuse în țară.
8ES

Pentru a protesta împotriva 
războiului din Nigeria, STU
DENTUL AMERICAN BRUCE 
MAY ROC K ȘI-A DAT FOC 
ÎN PARCUL SEDIULUI NA
ȚIUNILOR UNITE, după ce 
și-a îmbibat îmbrăcămintea cu 
benzină. El a lăsat în parc o 
pancartă cuprinzînd apelul : 
„Ajutați la încetarea genocidu
lui din Biafra. Salvați nouă 
milioane de vieți". Bruce May
rock, care, contrar primelor in
formații. nu este un student de 
culoare, a fost transportat la 
spital în stare foarte gravă. La 
nouă ore după ce și-a dat foc, 
el a decedat.

Surse diplomatice dc la
O. N.U., citate de agenția Reu
ter. au anuntat că LA 9 IUNIE 
SE VA ÎNTRUNI CONSILIUL 
DE SECURITATE pentru a c- 
xamina un raport al secreta
rului general. U Thant, consa
crat problemei cipriote. Rapor
tul, ce urmează să fie publi
cat luni, va trata, în special, 
problema extinderii pe încă 
șase luni a mandatului forței 
de pace a O.N.U. din Cipru.

O nouă stare a materiei?

La 29 mai, președintele Re
publicii Liban, Charles llelou, 
a primit în Palatul de la Baab- 
da pe ambasadorul român, dr. 
Iacob Ionașcu. Cu acest prilej, 
ambasadorul român a prezeftr 
tat pe prof. Virgil Candea, 
sub a cărui conducere s-a or
ganizat la muzeul Sursok din 
Beirut PRIMA EXPOZIȚIE 
NAȚIONALA DE ICOANE 
MELKITE DIN LIBAN. Expo
ziția. care a fost considerată 
ca cel mai important evenimerit 
cultural al anului, s-a bucurat 
de un succes deosebit. Presa 
libaneză și străină apreciază 
expoziția ca o premieră mon
dială și subliniază contribuția 
României la realizarea ei.

E EH3
In tot cursul zilei dc joi, 

LA QUITO ȘI ÎN ALTE O- 
RAȘE ECUADORIENE AU 
CONTINUAT DEMONSTRA
ȚIILE DE PROTEST împotri
va vizitei făcute in Ecuador 
de Nelson Rockefeller, trimisul 
personal al președintelui Nixon. 
După cum relatează agențiile 
de presă, Rockefeller a găsit 
Ia sosire „un oraș aproape com
plet abandonat", poliția și ar
mata, înzestrată cu măști de 
gaze, aruneînd în permanență 
grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia pe demon
stranți. Principalele artere ale 
capitalei ecuadoriene au fost 
blocate cu baricade ridicate de 
poliție pentru a se împiedica 
circulația, în timp ce în jurul 
palatului prezidențial au fost 
luate măsuri extrem de severe 
de securitate.

In cursul ciocnirilor dintre 
demonstranți și poliție, o per
soană a fost ucisă, și alte 10 
au fost rănite la Quito. în timp 
ce la Guayaquil au fost înre
gistrați 5 răniți. Manifestanțh 
au ocupat clădirea Centrului 
eduadoriano-nord-american din 
Quito, distrugînd mobilierul și 
arhivele.

SÎMBATA 31 MAI

' 13,00—15,30 Campionatul eu
ropean de box. Trans
misie de la Patinoarul 
„23 August".

17,30 Telex Tv.
• 17.35 Lumea copiilor la... 

circ.
■ 18,10 Pentru tineretul școlar : 

„Piatra din casă". A- 
daptare după piesa lui 
V. Alecsandri.

19,00 Telefonul de la ora 
13,00. Reportaj de Al. 
Stark.

19.10 Monografii contempora
ne. „Deva — 700" (film).

19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21.00 O oră cu Alfred Hit

chcock. „O crimă neo
bișnuită".

21,50 Seară de romanțe cu 
Dorina Drăgliici.

22.10 Publicitate.
22,15 Melodii de muzică u- 

șoară hindi.
22,40 Telejurnalul de noapte. 

Aspecte de la Campio
natul european de box 
(înregistrare).

23.30 închiderea emisiunii.

PETROȘANI
5

ANUNȚA
CONCURSUL DE ADMITERE LA LICEUL 
INDUSTRIAL MINIER PETROȘANI PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 1969—1970 ÎNCEPE ÎN 
19 IUNIE CURENT

înscrierile se fac 
Mihai Eminescu nr.

str.zilnic la secretaria’ui liceului din
17 în perioada 1 — 17 iunie a.c.

Condiții : se primesc absolvenți ai școlii generale
8 ani in virstă pină la 17 ani împliniți în anul 1969.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta 
următoarele acte :

de

RIO DE JANEIRO 30 (A- 
gerpres). — Ziarul brazilian 
„O Globo" a anunțai că fi
zicianul Caesar Lattes a des
coperit o nouă stare a mate
riei. Descoperirea este rezul
tatul a peste șase ani de cer
cetări a radiațiilor cosmice 
intr-un laborator situat pe 
\ iriul Chacaltaya din Bolivia.

Ziarul adaugă că profeso
rul Lattes a descoperit că 
producția multiplă de mezoni 
(particule nucleare descoperi-

te In produsele atmosferice 
ale razelor cosmice) nu rezul
tă direct din ciocnirea nu- 
clconilor, ci trece printr-o fa
ză intermediară, adică noua 
stare a materiei descoperită 
de el. Profesorul Lattes sus
ține că există o formație ga
zoasă de mezoni- a cărei tem
peratură este de aproximativ 
trei trilioane de grade, iar 
masa ei este de trei ori mai 
mare decil aceea a nucleului 
atomic.

LOTO
La tragerea Loto din 30 

mai 1969 au fost.extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea I-a : 77 26 10 89 
21 4 29 82 50 65 38 80.

Fond de premii: 658 899 
lei.

Extragerea a II-a : 10 23 
41 30.

Fond de premii : 366'724
lei.

- CERERE TIP COMPLETATA LA LICEU
- DIPLOMA DE ABSOLVIRE A 8 CLASE ÎN ORIGINAL
- COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE Șl ORI

GINALUL
- FIȘA MEDICALA ELIBERATĂ DE CIRCUMSCRIPȚIA 

SANITARĂ UNDE CANDIDATUL ESTE LUAT IN 
EVIDENTĂ

In anul școlar 1969-1970 se primesc candidați pentru 
specialitățile :

• EXPLOATĂRI MINIERE

• ELECTROMECANICĂ MINIERA

Durata școlarizării este de 5 ani, curs de zi.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT LUA DE LA SECRE
TARIATUL LICEULUI, TELEFON 1736

PROGRAMUL
PENTRU

SÂPTÂMÎNA
VIITOARE

DUMINICA 1 IUNIE

8,00 Deschiderea eimisiunii.
8.30 De strajă patriei.
9.00 Matineu duminical pen

tru copii.
11.00 Ora salului.
12,00 Concert simfonic.
12.25 Publicitate.
12.30 Carnet cinematografic.
13.00 Campionatul c-uropean de 

box. Transmisiune de la 
patinoarul „23 August*.

15.30 Fotbal. C uplajul bucureș- 
tean : Progresul — Dina
mo -teaua — Rapid.

19.20 ir • 'ea ilustrată TV. 
Emi-.iune magazin.

20,00 Telejurnalul de seară.
20.30 De joc și de drag.

21,00 Film cu trei sielc. Aven
turierii.

22.50 Recital Margareta Pisla- 
ru.

23.15 Telejurnalul de noapte.

LUNI" 2 IUNIE
13,00—15,30 Campionatul euro

pean de box. Transmi
siune directă.

17,30 Telex TV.
17.35 Lumea copiilor. Cutia cu 

surprize. Cu Daniela și 
Așchiuță.

17.50 Limba franceză. Lecția 
61.

18.15 „Ex-Terra '69" — emisiu
ne pentru pionieri și șco
lari.

18,45 Cintec senin.
19,00 Ateneul tineretului.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Între metronom și crono

metru.
21,00 Campionatul european de 

box. Transmisiune direc
tă.

21.30 Roman foileton : Lunga 
vară fierbinte (V) după 
Willian Faulkner.

22.20 Cadran — emisiune de 
actualitate internațională.

22.50 Gong — cronică drama
tică.

23,10 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

MARȚI 3 IUNIE

13,00—J.5,30 Campionatul euro
pean de box. Transmisiu
ne directă.

17.35 Albă ca Zăpada și cei 
șapte pitici (I).

17.50 Limba engleză (Lecția 60).
18,15 Vă place muzica ?
18,45 Cîntece vechi în interpre

tări noi.
19,00 Din lumea științei.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Scara de teatru.
22,00 Prim plan.
22.20 Itinerar european.
22.35 Varietăți pe peliculă.
22.50 Telejurnalul de noapte.

MIERCURI 4 IUNIE
10,00 Limba -franceză. Lecția 

61.
10.30 Limba engleză. Lecția 60. 
11,00 Ce-ați dori să revedeți ?
12.30 Varietăți pe peliculă.
13,00—15,45 Campionatul euro

pean de box. Sferturi de 
finală. Transmisiune di
rectă.

17,15 Telex TV.
17.20 Albă ca Zăpada și cei 

șapte pitici (II).
17.35 Limba germană. Lecția

58.
18,00 Orizont românesc. In in- 

timpinarea celui de-al X- 
lea Congres al P.C.R.

18.30 Telejurnalul de seară.
19,00 Campionatul european de 

box.
21,45 Reflector.
22,00 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice. Noua 
Zeelandă.

22.20 Dialog cu telespectatorii.
22.35 Recital Tereza Kesovia.
23,00 Telejurnalul de noapte.

JOI 5 ÎL \IE
10,00 Limba germană. Lecția 58.
10.30 Pentru elevi. Tema : Se

miconductor!.
11.00 Cc-ați dori să revedeți? 

Filmul artistic Dragoste 
tîrzie.

17,15 Telex TV.
17,20 Albă ca Zăpada și cei 

șapte pitici (III).
17,35 Limba rusă. Lecția 59.
18,00 Studioul Pionierilor. A- 

tențiune, filmăm !
18.30 Telejurnalul de seară.
19,00 Campionatul european de 

box.
21,45 Mindrie. Versuri închina

te partidului.
22,00 Concertul laurcaților ce

lui de-al 5-lea Concurs 
național al cîntăreților și 
instrumentiștilor. Trans
misiune de la Sofia.

22,55 Romanțe.
23,10 Telejurnalul de noapte.

VINERI 6 IUNIE

10.00 Limba rusă. Lecția 59.
10.30 Pentru elevi. Consultații 

la matematică (clasa a 
XH-a). Discuții asupra 
subiectelor date la baca
laureat.

11,00 Limba spaniolă. Lecția 
61.

11.30 'Monografii contemporane. 
Deva — 700. Film de flo
ria Vasiloni.

17,15 Telex TV.
17,20 Albă ca Zăpada și cei 

șapte pitici (IV).
17,35 Limba spaniolă. Lecția 61.
18.00 Perspective ale Econo-

nomiei românești. în în- 
limpinarea celui de-al X- 
lea Congres al P.C.R.

18.30 Telejurnalul de seară.
19,00 Campionatul european de 

box. Semifinale.
21,45 Reflector. Anchetă TV.
22,00 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune de limba 
română.

22.25 Film TV : întilnirc cu 
Norman Mc. Laren.

22,55 Telejurnalul de noapte.

SÎMBATA 7 IUNIE
17.25 Telex TV.
17.30 Concursul internațional 

de atletism : R.D.G. — 
România — Bulgaria. 
Transmisiune de la Sofia.

19,00 Constelația Lirei — emi
siune pentru tineret. Se- 
lecțiuni din spectacolele 
de sfirșit de an ale li
ceelor de coregrafic și 
muzică din București.

19.30 Telejurnalul do seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 O oră cu Alfred Hitch

cock.
21,50 întrecere lăutărească — 

Interviziune.
22,05 Publicitate.
22,10 Recital Luminița Dobres- 

Cll.
22.45 Telejurnalul de noapte.

redacția $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii n?. 60. Tel. 1662, 260 (Centrala cărbunelull

O.C.L. Produse industriale
Petroșani

A K U SITĂ
Orarul de funcționare a magazinelor 

începînd cu dala de 2 iunie 1969 

Magazinele d.n orașul Petroșani
Zilnic între 7,30—12,30; d.m. 17—20. 
Vineri între 7,30—15,30; d.m. închis.
Magazinele nr. 8, 9, 66, 112, 116 și 47 vor 

funcționa astfel :
— Joi de la orele 7,30 la 15,30, vineri pro

gram normal.

Magazinele din afara orașului Petroșani
Zilnic între 7,30—12,30; d.m. 17—20.
Vineri între 7—13; d.m. închis.
Magazinele 35, 28, 34, 58, 3 și 33 vor fi des

chise joi de la orele 7—13, vineri program nor
mal.

In zilele de avans și plată la exploatările mi
niere (inclusiv a doua zi), magazinele vor pre
lungi orarul cu o oră Ia nrînz și cu o oră seara.
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> întreprinderea < 
i de gospodărie locativă î 

! Petroșani î 
i i
i angajează de urgență i 
i i
i muncitori calificați i 
l în următoarele meserii : i 
i i
i _ INSTALATORI TEHNICO-SANITARI i

SI MESERII ÎÎ4RU0ITE I
’ 1I Se pot angaja și pensionari, calificați în a- | 

I :este meserii, pentru o perioadă de 4 luni, con- | 
I form dispozițiilor în vigoare.
Ij Condiții de angajare : certificat de calificare, J|I copie după certificatul de naștere, legalizată. ' ! |
I Salariul : între 806—1 316 lei.

II Informații suplimentare se pot obține zilnic.,,
I între orele 7—15, de la biroul personal al între- j 
I prinderii, str. Mihai Viteazu nr. 9. telefon 1144 j 
! sau 1147. I

Fabrica de produse 

lactate Petroșani 

vinde în toate 
localitățile municipiului 

h(ilII|VIA 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

în orice anotimp
Prin conținutul bogat în proteine, zaharuri și grăsimi 

ÎNGHEȚATA este un produs alimentar valoros, furnizind 
organismului elemente nutritive și un important număr 
de calorii, atît de necesare în orice anotimp.

Conținutul ridicat în vitamine (A ' D), in săruri orga
nice, în special de calciu și de fosfor, in proteine (din 
lapte și smîntînă) mărește valoarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR, FORTIFIANT I

Atenție însă, consumatori, la curățenia orașului/ Nu 
aruncați ambalajul înghețatei la întîmplare, ci folosiți 
coșurile destinate acestui scop instalate pe străzi în 
imediata apropiere a tonetelor de vinzare a înghețatei.

MICA PUBLICITATE
Declar nul carnetul de muncitor calificat - lăcătuș - 

pe numele Șleapcă Dumitru, din Vulcan, Republicii, 
blocul D 8, ap. 29.

Tiparul — întreprinderea poliqrafică I-lunedoara. Subunitatea Petroșani 4>


